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Emotionele verandering, verbeelding en terugval 
in depressie
Emotionele verandering
Verstoringen in emoties zijn kenmerkend voor depressie. Een depressieve 
episode wordt gekenmerkt door een teveel aan negatieve emoties (bijvoor-
beeld somberheid) en/of een gebrek aan positieve emoties (bijvoorbeeld 
gebrek aan interesse of plezier). Na een depressieve episode kunnen emo-
tionele verstoringen nog aanwezig blijven. Onderzoek naar de wijze waarop 
psychologische interventies invloed hebben op deze emoties kan bijdragen 
aan het verbeteren van bestaande interventies en het ontwikkelen van inno-
vatieve emotiegerichte interventies. 

Verbeelding
Het vermoeden bestaat dat verbeelding een rol speelt in de voor depressie 
kenmerkende emotionele verstoringen. Verbeelding doet zich voor wanneer 
je iets in je gedachten ziet, hoort, ruikt of voelt. Het kan omschreven worden 
als een zwakke vorm van perceptie, waarbij je iets waarneemt dat er in wer-
kelijkheid niet is. Bijvoorbeeld tijdens de voorpret voor de vakantie, wanneer 
je jezelf al in die hangmat ziet liggen, met het geluid van de zee op de achter-
grond, de zon op je huid en een lekker drankje in je hand. Verbeelding kan 
ook een negatieve lading hebben, zoals wanneer je een herinnering ophaalt 
aan een verdrietige gebeurtenis, waarbij je opnieuw ervaart hoe het toen was 
en hoe je je toen voelde.

Mensen met een depressie blijken veel negatieve verbeelding te ervaren 
en die negatieve verbeelding hangt samen met het ontstaan, de instandhou-
ding en de terugval in depressie. In experimenteel onderzoek is bovendien 
aangetoond dat verbeeldende verwerking resulteert in sterkere emotionele 
impact dan verbale verwerking van hetzelfde materiaal. Verbeelding zou 
daarom mogelijk deel uit kunnen maken van de behandeling van depressie 
en de preventie van terugval in depressie (zie voor een review Holmes et al., 
2016).

Terugval in depressie
Na een depressieve episode is er een groot risico op een volgende depressieve 
episode (zie voor een review Bockting et al., 2015). Dat risico neemt toe met 
het aantal voorgaande episodes en kan variëren van 40% tot 90%. Er zijn 
verschillende strategieën om het risico op een volgende depressieve episode 
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te verkleinen. Doorgaan met het gebruik van antidepressiva is een moge-
lijkheid. Een andere mogelijkheid is een korte psychologische interventies 
na herstel zoals aandachtgerichte (mindfulness-based) cognitieve therapie 
of preventieve cognitieve therapie. Inzicht in hoe emotionele verstoringen 
veranderen onder invloed van verschillende terugvalpreventiestrategieën en 
individuele verschillen hierin zou kunnen bijdragen aan het verbeteren en 
mogelijk personaliseren van terugvalpreventie.

Studies in dit proefschrift
Dit proefschrift bevat een serie van studies naar emotionele verandering in 
de context van depressie. Hierbij is eerst onderzocht op welke wijze spe-
cifieke psychologische interventies emotionele veranderingen kunnen be-
werkstelligen bij het ophalen van negatieve autobiografische herinneringen. 
Vervolgens is onderzocht hoe verbeelding gerelateerd is aan emotionele ver-
andering bij het ophalen van negatieve autobiografische herinneringen en 
in het dagelijks leven. Tot slot is onderzocht of individuele emotionele ver-
anderingstrajecten kunnen worden gedetecteerd bij voormalig depressieve 
patiënten die een terugvalpreventiestrategie ondergaan en of deze klinisch 
relevant kunnen zijn als voorbodes van terugval. 

Emotionele verandering door emotiegerichte 
interventies
In hoofdstukken 2 en 3 werd onderzocht hoe twee interventies — imagery 
rescripting en aandachtgerichte (mindfulness-based) cognitieve therapie — 
emotionele ervaringen bij het ophalen van een negatieve autobiografische 
herinnering kunnen veranderen. De resultaten van deze experimentele stu-
dies tonen aan dat er vele manieren zijn om de emotionele impact van au-
tobiografische herinneringen te verminderen, waaronder een eenvoudige 
oefening waarin de deelnemers de herinnering ophaalden en de kleuren in 
het beeld veranderden. 

Imagery rescripting
Imagery rescripting is een interventietechniek waarbij negatieve autobiogra-
fische herinneringen minder onaangenaam of emotioneel gemaakt kunnen 
worden door deze op te halen en vervolgens in verbeelding de gebeurte-
nissen te veranderen. De werking van imagery rescripting wordt momen-
teel verklaard door cognitieve theorieën. Deze cognitieve verklaring stelt 
dat imagery rescripting technieken alleen effectief kunnen zijn wanneer de 
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veranderingen die worden aangebracht ook relevant zijn voor de betekenis 
van die herinnering. Een voorbeeld van zulke betekenis-relevante imagery 
rescripting is het verbeelden van een helpende vriend in een negatieve her-
innering waarin iemand zich alleen voelde, zodat het nieuwe beeld van deze 
herinnering niet meer ‘alleen zijn’ betekent.

Omdat experimenteel onderzoek heeft aangetoond dat verbeelding een 
emotieversterkende eigenschap kan hebben, werd in hoofdstuk 2 de moge-
lijkheid geopperd dat ook perceptuele veranderingen, die niet expliciet de 
betekenis-relevante inhoud van de herinnering wijzigen, effectief zouden 
kunnen zijn in het verminderen van de emotionaliteit van de herinnering. 
Een voorbeeld van perceptuele imagery rescripting is het veranderen van de 
kleuren van objecten in het beeld van de herinnering. 

De hypothese dat evenals betekenis-relevante imagery rescripting tech-
nieken óók perceptuele imagery rescripting technieken kunnen resulteren 
in vermindering van de emotionaliteit van een negatieve herinnering werd 
onderzocht in twee experimenten (beide studies N = 48, non-klinische steek-
proef ). In deze experimenten werd het ophalen van een herinnering zon-
der verdere manipulatie van het beeld (controleconditie) vergeleken met het 
maken van betekenis-relevante veranderingen of perceptuele veranderingen 
in het beeld. 

In tegenstelling tot wat men op grond van een cognitieve verklaring 
van het werkingsmechanisme zou verwachten, bleek perceptuele imagery 
rescripting in beide experimenten de emotionaliteit van de negatieve herin-
nering te verminderen. Ook een positieve imagery rescripting techniek die 
alleen in het tweede experiment werd onderzocht resulteerde in verminder-
de emotionaliteit. Deze positieve imagery rescripting bestond uit het veran-
deren van het beeld van de herinnering in een zo positief mogelijk beeld, dat 
niet gerelateerd was aan de oorspronkelijke herinnering. Indien gerepliceerd 
in klinische steekproeven, bieden deze resultaten mogelijkheden om naast 
de traditionele vormen van imagery rescripting ook relatief eenvoudige tech-
nieken, zoals het veranderen van kleuren in een beeld, therapeutisch te ge-
bruiken.

Aandachtgerichte cognitieve therapie
Aandachtgerichte (mindfulness-based) cognitieve therapie is een effec-
tieve psychologische interventie om het risico op terugval in depressie te 
verminderen. Een belangrijk onderdeel hiervan is de aandachtgerichte 
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ademhalingsoefening (attentional breathing), die in het eerste experiment 
van hoofdstuk 2 werd gebruikt als actieve controleconditie. Het uitvoeren 
van deze oefening tijdens het ophalen van een negatieve autobiografische 
herinnering bleek de emotionaliteit van de herinnering te verminderen.

In hoofdstuk 3 werd het effect van de ademhalingsoefening tijdens het 
ophalen van een negatieve autobiografische herinnering nader onderzocht 
(N = 52, non-klinische steekproef ). Er werden geen effecten op helderheid 
of onaangenaamheid van de herinnering gevonden in vergelijking met een 
controleconditie waarin de herinnering werd opgehaald zonder verdere ma-
nipulatie. Toen de resultaten van deze studie met behulp van Bayesiaanse 
analyses werden gecombineerd met de resultaten van drie voorgaande ex-
perimenten, bleek dat over al deze studies heen de ademhalingsoefening wel 
resulteerde in verminderde helderheid en onaangenaamheid, maar dat de ef-
fecten klein zijn. Uit vervolganalyses bleek dat de ademhalingsoefening wel 
de emotionaliteit van de herinnering verminderde. Mogelijk spelen deze ver-
anderingen van emotionaliteit door het doen van de ademhalingsoefening 
ook een rol de vermindering van terugval in depressie door aandachtgerichte 
(mindfulness-based) cognitieve therapie.

Verbeelding en emotionele verandering
Hoe verbeelding samenhangt met emotionele veranderingen werd onder-
zocht in de hoofdstukken 4 en 6. De resultaten van het non-klinische ex-
periment in hoofdstuk 4 tonen aan dat de emotieversterkende rol van ver-
beelding bij het ophalen van negatieve autobiografische herinnering afhangt 
van de mate van depressieve klachten. In hoofdstuk 6 werd de relatie tussen 
verbeelding en emoties voor het eerst in het dagelijks leven bestudeerd. Het 
bleek dat momenten waarop iemand meer verbeelding gebruikt gepaard 
gaan met een betere stemming.

Verbeelding bij het ophalen van een negatieve autobiografische 
herinnering
Dat verbeeldende verwerking een sterkere emotionele impact heeft dan ver-
bale verwerking van hetzelfde materiaal was aangetoond in experimenteel 
onderzoek naar positieve autobiografische herinneringen en naar negatief 
niet-autobiografisch materiaal. Echter, het emotieversterkende effect van 
verbeelding was nog niet onderzocht bij negatieve autobiografische herinne-
ringen, terwijl deze een belangrijke rol lijken te spelen in depressie. Depres-
sie hangt samen met het ophalen van meer negatieve herinneringen en met 
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een meer abstracte verwerking van negatieve herinneringen (zie voor een 
review Dalgleish & Werner-Seidler, 2014). De abstract verbale (ruminatieve) 
verwerking van negatieve herinneringen zou mogelijk kunnen dienen om de 
emotionele impact van negatieve herinneringen te vermijden. 

In hoofdstuk 4 werden daarom de effecten van het verbeeldend en het 
verbaal (abstract verbaal of concreet verbaal) ophalen van een negatieve 
autobiografische herinnering met elkaar vergeleken (N = 99, non-klinische 
steekproef ). Uit de observationele resultaten van deze studie bleek dat een 
hogere mate van depressieve klachten gerelateerd was aan zowel een meer 
verbeeldende als een meer abstract verbale (ruminatieve) algemene ver-
werkingsstijl. Bovendien bleken deze drie variabelen (mate van depressieve 
klachten, verbeeldende verwerkingsstijl en abstract verbale verwerkings-
stijl) allemaal samen te hangen met een grotere impact van het ophalen van 
een negatieve herinnering op negatieve emotionaliteit. In tegenstelling tot de 
algemene verwerkingsstijl, bleek de mate van verbeeldende of verbale ver-
werking op het moment van het ophalen van de negatieve herinnering niet 
samen te hangen met de emotionele impact van de herinnering. 

In het experimentele deel van de studie werd het ophalen van de ne-
gatieve herinnering gemanipuleerd, zodat deelnemers de herinnering op 
een meer verbeeldende (n = 33), abstract verbale (n = 33) of concreet verbale 
(n  = 33) manier verwerkten. Hieruit bleek dat een meer verbeeldende ver-
werking over het algemeen niet resulteerde in een grotere emotionele im-
pact van de negatieve herinnering, behalve als er rekening gehouden werd 
met de mate van depressieve klachten. Alleen voor proefpersonen met een 
lage mate van depressieve klachten resulteerde een meer verbeeldende ver-
werking, ten opzichte van meer concreet verbale verwerking, in een sterkere 
emotionele impact van de herinnering. 

Het verwachte emotievermijdende effect van abstract verbale (rumina-
tieve) verwerking werd niet gevonden. De resultaten tonen aan dat verbeel-
ding een rol speelt in de emotionele impact van negatieve herinneringen en 
dat dit emotieversterkende effect samenhangt met de mate van depressieve 
klachten. 

Verbeelding in het dagelijks leven
Verbeelding is een alledaags fenomeen en daarom werd in hoofdstuk 6 on-
derzocht hoe verbeelding en emoties samenhangen in het dagelijks leven. 
Er werd verwacht dat de emotionele impact van positieve of negatieve 
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gedachten sterker zou zijn wanneer er op dat moment gebruik gemaakt werd 
van een meer verbeeldende verwerkingsstijl.

Proefpersonen kregen op tien willekeurige momenten per dag, gedu-
rende drie dagen per week en acht weken lang, korte vragenlijsten voorge-
legd met een smartphone applicatie (experience sampling methode). Er werd 
gevraagd naar hoe ze zich op dat moment voelden en in welke mate ze datge-
ne wat ze op dat moment in gedachte hadden voor zich zagen (de mate van 
visuele verbeelding). Gemiddeld waren er 136 ingevulde meetmomenten per 
persoon. De proefpersonen waren tien mensen die meermalen depressief 
waren geweest en elf mensen die nooit depressief waren geweest.

Momenten met meer verbeelding bleken samen te hangen met meer po-
sitieve emotionaliteit en een betere stemming, ongeacht of het een positieve 
of negatieve gedachte betrof. Vervolganalyses toonden aan dat dit zowel gold 
voor mensen die voorgaande depressies hadden gehad als mensen die nooit 
depressief waren geweest. Verbeelding lijkt dus ook in het dagelijks leven 
samen te hangen met emoties, al werd het verwachte emotieversterkende 
effect niet gevonden. 

Individuele verschillen in trajecten van 
emotionele verandering
Mogelijk worden depressieve episodes bij mensen met een hoog risico op 
terugval voorafgegaan door individuele trajecten van emotionele verande-
ring, namelijk toenames in negatieve emotionaliteit en inertie van negatieve 
emotionaliteit. Inertie is de mate waarin de negatieve emotionaliteit op een 
bepaald moment afhangt van de mate van negatieve emotionaliteit op een 
vorig moment. 

Met behulp van experience sampling werd in hoofdstuk 7 onderzocht 
of individuele trajecten van negatieve emotionaliteit gedetecteerd konden 
worden bij deelnemers die meermaals depressief waren geweest en daarom 
terugvalpreventiestrategieën volgden. Voormalig depressieve deelnemers 
waren willekeurig toegewezen aan het doorslikken van antidepressiva (n = 
10), het doorslikken van antidepressiva en daarbij ook preventieve cognitieve 
therapie volgen (n = 15) of het volgen van preventieve cognitieve therapie 
met daarbij het advies de antidepressiva af te bouwen (n = 17). Er werd een 
controlegroep toegevoegd van mensen die nog nooit een depressieve episode 
hadden ervaren (n = 11). Het design van deze studie werd gepresenteerd in 
hoofdstuk 5. Voor deze studie werd terugval gedurende een periode van 15 
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maanden in kaart gebracht. Van de 42 voormalig depressieve proefpersonen 
vielen er 22 (52%) terug. 

De aanwezigheid van veranderingen in negatieve emotionaliteit en in-
ertie van negatieve emotionaliteit binnen een persoon werd getoetst met 
time-varying autoregressive analyses. De resultaten toonden aan dat geen van 
de proefpersonen de verwachte toename in inertie van negatieve emotiona-
liteit liet zien. Toenames in negatieve emotionaliteit werden gevonden in een 
klein deel (9%) van de voormalig depressieve deelnemers die terugvielen. 
Afnames in negatieve emotionaliteit of de inertie daarvan werden gevonden 
bij negen deelnemers, waarvan er vijf (56%) toch terugvielen. Bij één van de 
controledeelnemers werd een afname in inertie van negatieve emotionaliteit 
waargenomen. 

De resultaten laten zien dat individuele trajecten van negatieve emotio-
naliteit kunnen worden gedetecteerd met behulp van experience sampling en 
dat deze patronen bovendien binnen groepen met dezelfde terugvalpreven-
tiestrategie van persoon tot persoon kunnen verschillen. De verwachte toe-
names in inertie van negatieve emotionaliteit werden echter niet gevonden, 
ook niet wanneer terugval aan het eind van of kort na de terugvalpreven-
tiebehandeling had plaatsgevonden. Uit de resultaten bleek geen duidelijk 
patroon waarbij individuele emotionele trajecten aankondigen of iemand al 
dan niet terugvalt. 

Discussie
Experimenten met emotiegerichte interventietechnieken (hoofdstukken 2 
en 3) toonden aan dat er vele manieren zijn om de emotionele impact van ne-
gatieve autobiografische herinneringen te verminderen. Echter, deze studies 
maakten gebruik van non-klinische steekproeven. Het is van belang om te 
bestuderen of deze technieken ook in klinische populaties gebruikt kunnen 
worden. Dan zou er mogelijk in de klinische praktijk gebruik gemaakt kun-
nen worden van redelijk eenvoudige technieken om deze emotionele ver-
andering te bewerkstelligen. Interessant is dat ook het veranderen van het 
beeld in een ongerelateerd positief beeld de emotionaliteit leek te verminde-
ren. Het stimuleren van positieve verbeelding en emoties zou een veelbelo-
vende route kunnen zijn richting betere depressiebehandeling.

In de experimentele studie van hoofdstuk 4 bleek dat met name voor 
mensen met een lage mate van depressieve klachten een meer verbeelden-
de verwerking resulteerde in grotere emotionele impact van de negatieve 
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herinnering. Dit resultaat roept de vraag op of effecten van verbeelding mo-
gelijk anders zijn in klinische populaties en onderstreept het belang van 
replicatie in klinische steekproeven. In de discussie van dit proefschrift (in 
hoofdstuk 8) wordt bij de resultaten van hoofdstuk 4 de kanttekening ge-
plaatst dat het niet zeker is of verandering in emotionele impact werd be-
werkstelligd doordat dezelfde herinnering op een andere, meer verbeelden-
de, manier werd opgehaald of doordat het meer beeldend ophalen van de 
herinnering ook resulteerde in het ophalen van een iets andere, bijvoorbeeld 
meer gedetailleerde, herinnering. 

Verbeelding bleek in het dagelijks leven samen te hangen met een betere 
stemming (in hoofdstuk 6). Op basis van deze observationele data konden 
echter geen causale verbanden worden aangetoond. Met andere woorden, 
het is nog onbekend of meer verbeelding resulteert in betere stemming. In de 
discussie van dit proefschrift (hoofdstuk 8) wordt de mogelijkheid geopperd 
om met experimentele experience sampling (micro randomized trials) te on-
derzoeken of verbeelding in het dagelijks leven gebruikt kan worden om de 
stemming te verbeteren.

Tot slot werd in het kader van dit proefschrift de mogelijkheid onder-
zocht om met behulp van experience sampling individuele emotionele ver-
anderingstrajecten gedurende terugvalpreventiestrategieën te detecteren. 
Er werden individuele trajecten van emotionele verandering gedetecteerd 
binnen groepen die dezelfde terugvalpreventiestrategie ondergaan. Hoewel 
dit mogelijkheden biedt om interventies te personaliseren op basis van in-
dividuele trajecten, lijken de huidige resultaten zulk gebruik van experience 
sampling nog niet te rechtvaardigen. Op basis van de huidige resultaten is de 
relatie tussen individuele emotionele trajecten en terugval in mensen met 
een hoog risico daarop nog niet duidelijk. Bovendien hadden sommige proef-
personen die hersteld waren van meerdere depressieve episodes last van de 
experience sampling, wat een reden is reden tot zorg en zorgvuldigheid. Ver-
volgonderzoek zou moeten uitwijzen of de informatie die vergaard wordt 
met experience sampling bij kan dragen aan gepersonaliseerde diagnostiek en 
behandeling, waarbij de cruciale vraag is of dit resulteert in betere uitkom-
sten voor patiënten op de lange termijn. 
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Conclusie
In dit proefschrift zijn emotionele verandering, verbeelding en terugval in 
depressie onderzocht. Verschillende interventietechnieken kunnen de emo-
tionele impact van negatieve herinneringen verminderen, waaronder ook 
eenvoudige technieken zoals het veranderen van de kleuren in het beeld 
van de herinnering, zoals bleek uit studies met non-klinische steekproeven. 
Daarnaast bleek verbeelding in het dagelijks leven samen te hangen met een 
betere stemming, zowel in een non-klinische als in een klinische steekproef 
(bestaande uit mensen die hersteld zijn van meerdere voorgaande depres-
sies). De laatste studie toonde aan dat er individuele verschillen zijn in emo-
tionele verandertrajecten tijdens het ondergaan van verschillende terugval-
preventiebehandelingen. Echter, deze veranderingen binnen een persoon 
bleken niet eenduidig aan te kondigen of iemand al dan niet terugvalt. Het 
is dus de vraag of deze individuele verschillen betekenisvol zijn voor de pre-
ventie van terugval in een depressie. Vervolgonderzoek zal moeten uitwijzen 
hoe emotionele verandering tot stand kan komen in het dagelijks leven van 
patiënten, of emotionele verandering op de korte termijn ook klinisch rele-
vant is voor het beloop op de lange termijn en of individuele verschillen in 
emotie en emotionele verandering ook de basis kunnen zijn voor gepersona-
liseerde en, bovenal, verbeterde terugvalpreventie.






